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Numri i lëndës: 2019:144871 

Datë: 20.01.2020 

Numri i dokumentit:     00771088 

 

P.nr.983/2013 

 

NË EMËR TË POPULLIT 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË - DEGA PODUJEVË - Departamenti i Përgjithshëm 

- Divizioni Penal, Gjyqtari i vetëm gjykues Minir Hoti me pjesëmarrjen e sekretares juridike Fatmire 

Podvorica në çështjen penale kundër të L. L. për shkak të veprës penale në bashkëkryerje Vjedhje e 

rëndë nga neni 253 par.1 nënpar.1 lidhur me nenin 23 të KPRK-së, i akuzuar sipas aktakuzës së 

Prokurorisë Themelore Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, PP.II.nr.5392/2012 të dt.02.10.2013 

mbajti shqyrtimin gjyqësor publik, me datë 14.01.2020 në praninë e prokurorit Ilir Morina dhe të 

akuzuarit L. L., ndërsa me dt.17.01.2020 mori dhe publikisht shpalli këtë: 

 

 

A K T GJ Y K I M 

 

 

I akuzuari: 

 

L. L., nga i ati Sh. dhe nëna R., mbiemri i vajzërisë së nënës I., i lindur më datë .... nga Podujeva, 

rr:”A. A.” ku dhe tani jeton, me numër personal të identifikimit: ......, ka të kryer shkollën fillore, i 

gjendjes së mesme ekonomike-financiare, i pa martuar, Shqiptar-Kosovar, Shtetas i Republikës së 

Kosovës. 

 

 

Në kuptim të nenit 364 par.1 pika 1.3 të KPPRK-së, 

 

 

L I R O H E T  N G A  A K U Z A 

  

Sepse: 

 

Sepse me datë 01-02.03.2012, në intervalin kohor prej orës 20:00 deri 01:00, në Podujevë, rruga “Q.” 

i pandehuri në bashkëkryerje, me qëllim të përvetsimit të pasurisë së luajtshme për vete, duke 

përdorur forcën kanë hapur derën e katit përdhes duke hyrë brenda shtëpisë së të dëmtuarit S. S., nga 

kanë marr një zingjir fyti të arit, në vlerë prej 120 euro, dy telefona të tipit “N. 6.. dhe 5..”, në vlerë 

rreth 130 euro, protofolin me para në vlerë 200 euro, si dhe kanë shkaktuar dëm material duke i 

demoluar orenditë në vlerë rreth 1100 euro, me ç’rast të dëmtuarit S. S. i kanë shkaktuar dëm material 

në vlerë rreth 1550 euro. 

 

Me çka kishte për të kryer veprën penale në bashkëkryerje Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 

nënpar.1 lidhur me nenin 23 të KPRK-së. 
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Për shkak se nuk është provuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

I dëmtuari S. S. nga Podujeva rruga “Q.”, për realizimin e kërkesës pasurore-juridike udhëzohet në 

kontestin e rregullt juridiko-civil. 

 

Shpenzimet e procedurës penale dhe paushalle bien në barrë të mjeteve buxhetore të gjykatës. 

 

A r s y e t i m 

 

Prokuroria Themelore në Prishtinë - Departamenti i Përgjithshëm, ka ushtruar aktakuzën, 

PP.II.nr. PP.II.nr.5392/2012 të dt.02.10.2013, kundër të akuzuarve L. L. e P. D. për shkak të veprës 

penale në bashkëkryerje Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nënpar.1 lidhur me nenin 23 të KPRK-

së dhe B. Sh. për shkak të veprës penale Pranim i mallrave të vjedhura nga neni 272 par.2 të KPK-

së. 

 

Gjykata më datë 12.06.2019 sa i përket të pandehurit B. Sh. i akuzuar për veprën penale Pranim 

i mallrave të vjedhura nga neni 272 par.2 të KPK-së, me aktvendim e ka hudhë aktkauzën dhe ka 

pushuar procedurën penale për shkak të parashkrimit absolut të ndjekjes penale. 

 

Lidhur me këtë çështje penale gjykata ka treguar seancën e shqyrtimit fillestar me datë 

12.06.2019, seancën e shqyrtimit të dytë me datë 12.07.2019 dhe seancat e shqyrtimit gjyqësor 

me datat 15.10.2019, 08.11.2019, 10.12.2019 dhe 14.01.2019, në të cilën seancë ka prezantuar 

Prokurori i Shtetit Ilir Morina,  i akuzuari, L. L., si dhe janë dëgjuar dëshmitarët, Blerim Jaha, 

B. Sh., Sh. P. si dhe i dëmtuari Sinan Sinani.  

 

Në seancën e mbajtur të shqyrtimit gjyqësorr me propozimin e prokurorit të shtetit, gjykata ka 

veçuar procedurën penale ndaj të akuzuarit P. D., pasi edhe përkundër faktit që ndaj të njejtit 

gjykata ka lëshuar Urdhër për sjellje me forcë nga ana e policisë  me dt.10.12.2019, për momentin 

është i pa arritshëm për gjykatën dhe kjo do ta pengonte vazhdimin e procedurës penale kundër 

të akuzuarit tjetër. 

 

Pas leximit të aktakuzës nga prokurori i shtetit në seancën e shqyrtimin gjyqësor, i akuzuari është 

deklaruar i pafajshëm për veprën penale për të cilën akuzohet. 

 

Meqenëse i akuzuari nuk e ka pranuar fajësinë gjykata ka mbajtur shqyrtimin dhe i ka 

administruar provat e propozuara si në shkresat e lëndës. 

 

Prokurori i shtetit Ilir Morina gjatë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën përfundimtare ka 

mbetur në tërësi pranë aktakuzës, duke kërkuar që i akuzuari të shpallet fajtor dhe të dënohet 

sipas ligjit, ngase të gjitha provat personale dhe materiale e dëshmojnë se i pandehuri L. L. në 

bashkëkryerje me të pandehurin P. D. ndaj të cilit u veçua procedurapenale, e ka kryer veprën 

penale për të cilën akuzohet. Gjendja faktike dhe juridike e shqyrtuar gjatë seancës gjyqësore u 

vërtetua nga: Nga raporti  i Zyrës Ligjore të kompanisë telefonike “ Z-Mobile ” me numër Z-

2./1.. vërtetohet se telefoni i vjedhur në shtëpinë e të dëmtuarit ishte në përdorim nga abonuesi 

B.J., Dëshmia e dëshmitarit B. J., i cili gjatë fazës së hetimeve ashtu edhe gjatë shqyrtimit 

gjyqësor deklaroi se telefonin e vjedhur në shtëpinë e të dëmtuarit e kishte blerë nga i pandehuri 

B. Sh., nga deklarata e të pandehurit B. Sh., e dhënë në polici në vitin 2012, gjatë fazës se 

hetimeve rrjedh se i njëjti telefonat i kishte blerë nga dy të akuzuarit L. L. dhe P. D.. Për këtë 

arsye ishte ngritur akuzë ndaj të pandehurit Shala në drejtim të veprës penale Blerja e mallrave 

të vjedhura, nga neni 272 par.2 të KPPK-së, mirëpo fatkeqësisht akuza ishte hudhur për shkak të 
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parashkrimit relativ. Sidoqoftë, në deklaratën e vitit 2012, i pandehuri në tërësi e kishte 

përshkruar gjendjen faktike dhe të akuzuarit L. dhe D. i kishte apostrofuar si persona prej të 

cilëve i kishte blerë telefonat e vjedhur në shtëpinë e të dëmtuarit. Megjithatë, i ftuar në cilësin 

e dëshmitarit gjatë shqyrtimit gjyqësor të vitit 2019, B. Sh. e ndërroj në tërësi deklaratën e tij 

duke theksuar se telefonat nuk i kisht blerë nga të akuzuarit L. dhe D. por nga dy persona të tjerë, 

të cilët nuk i njihte. Prokurori i shtetit i propozon gjykatës që të marr parasysh deklaratën e parë 

të B. Sh., të vitit 2012, pasi që ishte marr në mënyrë ligjore dhe e njëjta ishte më e freskët në  

raport me kohën e kryerjes së veprës penale se sa deklarata e dhënë gjatë shqyrtimit gjyqësor të 

vitit 2019. Vlerësojmë se deklarata e vitit 2012, është e qartë e saktë dhe përputhet në tërësi me 

rrjedhën logjike të gjendjes faktike që kishte ndodhur dhe që vërtetohet me nënshkrimin e tij në 

deklaratë. Është detyrë e gjykatës që të fokusohet në gjetjen e vërtetës duke i besuar deklaratës 

e cila është më e saktë dhe e artikulueshme, si për nga koha ashtu edhe për nga përmbajtja. 

Deklarata e vitit 2012 ishte provë e pranueshme, u administrua gjatë shqyrtimit gjyqësor dhe nuk 

pasti asnjë kundërshtim nga palët në procedurë. Vërtetësia e saj është kruciale për të dëshmuar 

gjendjen faktike në kohën e incidentit dhe nuk ka asnjë pengesë ligjore, për të kundërtën. Si 

rrjedhojë i propozojmë gjykatës që gjatë këshillimit dhe votimit për fajësin e të akuzuarve, të ja 

fal besimin deklaratës së vitit 2012 dhe jo deklaratës së vitit 2019.  

 

I dëmtuari S. S. në fjalën hyrëse gjatë shqyrtimit gjyqësorë ka mbështetur fjalën e prokurorit të 

shtetit, do të parashtrojnë kërkesën pasurore juridike në procedurën civile për dëmin e shkaktuar. 

 

I pandehuri L. L. gjatë shqyrtimit gjyqësorë dhe në fjalën përfundimtare ka deklaruar se: 
nuk është e vërtetë se i ka shitur telefona Bekim Shalës dhe nuk e din arsyen se pse  Bekim Shala 

ka deklaruar se ka blerë telefona nga ai, nuk e njof Sinan Sinanin dhe nuk e di ku është rruga “ 

Qëndresa “ në Podujevë duke e mohuar në tërësi se e ka kryer veprën penale për të cilën 

ngarkohet, ndërsa në fjalën përfundimtare ka kërkuar nga gjykata që të lirohet nga akuza. 

 

Dëshmia e dëshmitarit B. Sh.: 

Dëshmitari B. Sh. në shqyrtimin gjyqësor ka deklaruar se: Telefonin e kam blerë në Pazar afër 

komunës sepse ka qenë ditë e shtune ditë pazari i kqyra disa telefona por çmimet e shtrenjëta dhe 

e gjeta këtë telefon më lirë prej dy djemeve, me sa më kujtohet ka qenë 10 euro e bleva atë telefon 

dhe pas dy dite atë telefon ja kam shitur B. J. në fshatin S.. Në pyetjen e prokurorit se personat 

prej të cilëve e ke blerë telefonin a janë sot prezent në sallë, dëshmitari përgjigjet se nuk janë. 

Pas ballafaqimit me deklaratën e dhënë në polici me dt. 02.08.2012  dëshmitari B. Sh. ka 

deklaruar se e vërteta qëndron ashtu siq po deklaroj në këtë shqyrtim gjyqësor e jo ajo e dhënë 

në polici, sepse në polici nuk i kam parë personat por vetëm më kanë pyetur për disa foto se në 

kënd dyshon, dhe unë kam thënë se kto foto më përngjajnë në kta dy persona mirëpo skam qenë 

i sigurt dhe nuk i qëndrojë deklaratës së dhënë në polici, po ashtu nuk është e vërtetë se kam 

thënë se i kam blerë dy telefona por unë e kam blerë vetëm një telefon. Ndërsa në pyetjen e 

gjyqtarit se personat nga të cilët e keni blerë telefonin a janë në sallën e gjykimit pas ballafaqimit 

me të pandehurit dëshmitari deklaron se jo nuk janë. Po ashtu në polici nuk kam përmendur emra 

konkret por në bazë të fotografive.     

 

  

 

Dëshmia e dëshmitarit B. J.: 

 

Dëshmitari B. J. në shqyrtimin gjyqësor veç të tjerash ka deklaruar: në vitin 2012 kam blerë një 

telefon prej B. në shumë prej 40 euro, të cilin telefon e kam kthyer në polici meqenëse kishte 
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qenë i vjedhur. Pas kësaj e kam takuar B. dhe i ka treguar telefoni më qëlluar i vjedhur, ndërsa 

aj më ka thënë se e kishte blerë në pazar.   

 

Dëshmia e dëshmitarit S. S. : 

 

Dëshmitari S. S. në shqyrtimin gjyqësor veç të tjerash ka deklaruar: se nuk i njeh asnjërin prej të 

pandehurve që ndodhen në sallën e gjykimit dhe nuk kam dëgjuar asgjë dhe nuk di asgjë se kush 

e ka kryer atë vepër penale, vetëm një telefon që është gjetur Nokia ngjyrë e zezë më është kthyer 

nga ana e policisë , ndërsa nuk dyshoj në askënd.    

 

Dëshmia e dëshmitarit Sh. P.:  

 

Dëshmitari Sh. P.  në shqyrtimin gjyqësor veç të tjerash ka deklaruar : se para marrjes në pyetje 

të dëshmitarëve ata informohen lidhur me procedurat standarte të marrjes në pyetje të të 

pandehurve dhe dëshmitarëve ashtu siq e parasheh ligji. Unë e kam marrë në pyetje B. Sh. dhe 

atë qe ka deklaruar e kam shënuar në procesverbal këtë e dëshmon edhe nënshkrimi im në fund 

të procesverbalit – deklaratës, ndërsa nuk e di se qka ka deklaruar në seancat e tjera por e di 

vetëm se qka ka deklaruar para policisë. 

 

Analiza dhe vlerësimi i provave:  

 

Gjykata në asnjë provë nuk ka mundur ta vërtetoj se i akuzuari ka kryer veprën penale në 

bashkëkryerje Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nënpar.1 lidhur me nenin 23 të KPRK-së, siç 

është cekur në dispozitiv të këtij aktgjykimi. 

 

Faktet jo kontestuese. 

 

Nuk është kontestues fakti se dëshmitari B. J. kishte blerë një telefon Nokia nga i pandehuri tash  

dëshmitari B. Sh.. 

 

Nuk është kontestues fakti se i pandehuri tani dëshmitari B. Sh. i kishte shitur një telefon Nokia 

dëshmitarit B. J. . 

 

Nuk është kontestues fakti se i njëjti telefon i është kthyer të dëmtuarit S. S. me vërtetim mbi 

kthimin e sendeve nga ana e Policisë së Kosovës Stacioni Policor në Podujevë. 

 

Këto fakte jo kontestuese të cekura më lartë, gjykata i ka quajtur jo kontestuese, sepse nuk janë 

kundërshtuar nga asnjëra palë, pra nuk janë kundërshtuar as nga prokurori as nga i pandehuri, as  

nga përfaqësuesi i autorizuar i të dëmtuarës. 

 

Faktet kontestuese: 

 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor për palët ka qenë kontestuese deklarata e të pandehurit tani dëshmitarit 

B. Sh. e dhënë në polici në Stacionin Policor në Podujevë më datë 02.08.2012, të cilën e ka 

kundërshtuar edhe vet i pandehuri tani dëshmitari B. Sh. duke deklaruar se nuk qëndron pranë 

asaj deklarate të dhënë në polici ku thuhet se nga te pandehurit L. L. dhe P. D. kishte blerë dy 

telefona. Ngase siq deklaron ai nuk kishte përmendur emra konkret por atij iu kishin vendosur 

disa foto për të identifikuar personat nga të cilët kishte blerë telefonat mirëpo nuk kishte qenë i 

sigurt.  
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Për të vërtetuar këto fakte gjykata ka analizuar dhe vlerësuar provat personale dhe materiale të 

cilat i ka administruar gjatë shqyrtimit gjyqësor, por nuk ka mundur të gjej asnjë element me të 

cilin do të vërtetohet se i pandehuri e ka kryer veprën penale siç përshkruhet në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi, ngase dëshmitari B. Sh. në bazë të deklaratës së të cilit ishte ngritë aktakuza pas 

ballafaqimit me të pandehurit në sallën e gjykimit ka deklaruar se personat në sallë nuk janë ata 

persona prej të cilëve ka blerë një telefon. 

 

Vlerësimi i provave personale: 

 

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitarit B. J. të dhënë në shqyrtimin gjyqësorë 

nga e cila dëshmi gjykata ka vërtetuar faktin e pa kontestueshem, se B. Sh. ia kishte shitur një 

telefon të tipit Nokia, i cili më vonë ka rezultuar të jetë i vjedhur dhe i cili telefon ishte konfiskuar 

nga policia. 

 

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitarit Bekim Shala të dhënë në shqyrtimin 

gjyqësorë, nga e cila dëshmi gjykata ka vërtetuar faktin se personat e akuzuar nuk janë personat 

nga të cilët kishte blerë telefonin, ngase nuk qëndron pranë deklaratës së dhënë në polici, ngase 

personat e akuzuar asnjëher nuk i kishte përmend me emër konkret . 

 

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e dëshmitarit Sinan Sinani nga e cila dëshmi 

vërtetohet se i dëmtuari Sinan Sinani nuk dyshon në asnjë person dhe nuk ka asnjë informatë se 

kush mund ta ketë kryer veprën penale. 

 

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar dëshminë e zyrtarit policor Sh. P.a, i cili në cilësinë e policit 

hetues kishte marrë në pyetje të pandehurin tani dëshmitarin B. Sh., nga e njëjta gjykata ka 

konstatuar se polici me rastin e marrjes në pyetje te dëshmitarit e ka informuar mbi rëndësinë e 

deklaratës dhe pasojat e deklarimit të rremë, në kohën kur tani dëshmitari kishte dhënë deklaratën 

lidhur me rastin. 

 

Gjykata gjatë analizimit të dëshmisë së dëshmitarve B. Sh., B. J., S. S. dhe Shaban P. nuk ka 

mundur të vërtetoj asnjë element të veprës  penale në bashkëkryerje Vjedhje e rëndë nga neni 253 

par.1 nënpar.1 lidhur me nenin 23 të KPRK-së, për të cilën ngarkohet i akuzuari. 

 

Gjykata e ka analizuar edhe mbrojtjen e të pandehurit L. L. i cili gjatë gjithë shqyrtimit gjyqësor 

por edhe në procedrën paraprake e ka mohuar se ka kryer veprën penale. Mbrojtja e të pandehurit 

ka mbështetje edhe në dëshminë e dëshmitarve të dhëna në shqyrtimin gjyqësorë, ngase asnjëri 

dëshmitarë nuk kanë deklaruar se L. L. e ka kryer veprën penale të vjedhjes së rëndë.   

 

Vlerësimi i provave materiale:   

 

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar Raportin e Njësisë së Teknikës Kriminalistike Sektori i AFIS-

it Regjional në Prishtinë me numër të evidencës 12/..., me numer te AFIS 13/0... FR, numri 

referues i rastit 2012-AF-0.... data e ekzaminimit ../...2013, lidhur me ekzaminimin e gjurmëve 

latente të gjetura në vendin e ngjarjes, ku rezultati i ekzaminimit rezulton negativ.  

 

Nga i cili raport i ekzaminimit konstatohet se gjurmët latente e gjetura në vendin e ngjarjes nuk 

i takojnë të pandehurit L. L.. 

 

Gjykata ka analizuar dhe vlerësuar vërtetimin mbi kthimin e pronës me numër të rastit 2012-AF-

0..... i datës ../../8.2012 me të cilin të dëmtuarit S. S. i ishte kthyer një telefon Nokia. 
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Nga i cili raport gjykata konstaton se telefoni që ishte gjetur tek dëshmitari B. J. të cilin telefon 

e kishte blerë nga i pandehuri-dëshmitari Bekim Shala i është kthyer të dëmtuarit S. S.. 

 

Gjykata ka lexuar edhe deklaratat e dhëna në polici nga ana e të pandehurve të L. L. dhe P.D. 

më datë ../../.2012 dhe ../../.2012. 

 

Në të cilat të pandehurit kanë mohuar kryerjen e veprës penale. 

 

Gjykata ka lexuar edhe deklaratën e të pandehurit B. Sh. të dhënë në polici më datë ../../.2012. 

 

Gjykata kësaj prove nuk ia ka falur besimin, sepse kjo deklaratë është kundërshtuar nga vet i 

pandehuri B. Sh. tani dëshmitar në shqyrtimin gjyqësor duke deklaruar se nuk qëndron pranë 

deklaratës së dhënë në polici, ngase gjatë dhënjes së deklaratës në polici nuk kam përmend emra 

konkret dhe se qëndroj pranë deklarimit të dhënë në shqyrtimin gjyqësorë se personat nga të cilët 

kam blerë telefonin nuk janë L. L. e P. D.. 

 

 

Gjykata nga këto prova nuk ka mundur të vërteton asnjë element të veprës penale në 

bashkëkryerje Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nënpar.1 lidhur me nenin 23 të KPRK-së. 

 

 Vlerësimi  juridik i çështjes: 

 

Gjykata pas analizimit dhe vlerësimit të të gjitha provave personale dhe materiale të cilat gjenden 

në shkresat e lëndës, një nga një dhe në lidhje me provat tjera dhe në bazë të vlerësimit të tillë 

ka nxjerrë përfundimin se me asnjë provë nuk është provuar se i pandehuri ta ketë veprën penale 

në bashkëkryerje Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nënpar.1 lidhur me nenin 23 të KPRK-së. 

 

Gjykata duke i vlerësuar pretendimet e paraqitura në aktakuzën e Prokurorisë Themelore në 

Prishtinë se i akuzuari të ketë kryer veprën penale në bashkëkryerje Vjedhje e rëndë nga neni 253 

par.1 nënpar.1 lidhur me nenin 23 të KPRK-së, ka gjetur se aktakuza nuk është e bazuar. 

 

Nuk është provuar se i pandehuri ka kryer veprën penale që i vihet në barrë. 

 

Gjykata duke u bazuar në institutin juridik: “IN DUBIO PRO REO- NË RAST MËDYSHJE 

NË FAVOR TË TË PANDEHURIT”, ka vendosur dhe e ka liruar të akuzuarin nga akuza sepse 

me asnjë provë nuk ka mundur të vërtetohet se i pandehuri ka kryer veprën penale në 

bashkëkryerje Vjedhje e rëndë nga neni 253 par.1 nënpar.1 lidhur me nenin 23 të KPRK-së, me të 

cilën ngarkohet. 

 

Gjykata në rastet kur nuk vërtetohet në tërësi me prova se i pandehuri ka kryer vepër penale, e 

liron atë nga akuza, sepse nuk mund të shpallet fajtor një i pandehur në bazë të dyshimeve dhe 

mëdyshjeve. 

 

Nga ajo që u tha më lartë, e në vështrim me dispozitën e nenit 364 par.1 nën par.1.3 te KPPK-

së, është vendosur si në dispozitivin e aktgjykimit. 

 

Në bazë të nenit 463 par.3 të KPPRK-së, e dëmtuara udhëzohet në kontest të rregult juridiko-

civil, për realizimin e kërkesës pasurore juridike. 
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Në bazë të nenit 454 par.1 të KPPRK-së, i pandehuri lirohet nga shpenzimet e procedurës penale, 

ndërsa të njejtat shpenzime do të paguhen nga mjetet buxhetore të gjykatës. 

 

Duke u bazur në të lartcekurat u vendos si në dispozitiv. 

 

 

 

GJYKATA THEMELORE PRISHTINË-DEGA PODUJEVË 

Departamenti i Përgjithshëm-Divizioni penal 

P.nr.983/13 të dt.17.01.2020 

 

                     Gjyqtari i vetëm gjykues: 

                                      Minir Hoti 

 

       

                                                                                                                     
                              

KËSHILLË JURIDIKE: 

Kundër këtij aktgjykimi mund të ushtrohet 

ankesë në afat prej 15 ditësh nga dita e 

pranimit të njëjtit, Gjykatës së Apelit në 

Prishtinë e nëpërmes kësaj Gjykate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


